
P-OWH But pooperacyjny odciążający przodostopie 

 

• wytrzymała, wyściełana nylonowa cholewka 

• regulowane zapięcie na rzep, które 

zapewniają dobre potrzymanie, a także ułatwiają 

wkładanie/zdejmowanie buta 

• wytrzymała antypoślizgowa podeszwa 

ukształtowana w taki sposób, aby nie wywierała siły 

na stopę. 

• rozsuwany panel zamykający przednią część 

stopy, zaprojektowany z uwzględnieniem miejsca na 

dodatkowe opatrunki 

• klin o niższym profilu 

• wyprofilowanie podeszwy ułatwia chodzenie i zmniejsza nacisk wywierany na stopę 

(przenoszony jest on na pietę) 

• specjalnie wyprofilowana podeszwa ułatwia chodzenie i pozwala na odciążenie przodostopia  

• sztywny zapiętek pozwala na prawidłowe ustawienie stopy w bucie  

Rozmiar (długość wkładki): 

S – 24cm, M – 26 cm, L – 30 cm 

Instrukcja zakładania buta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukcja prania: 

• Prać wyłącznie ręcznie w letniej wodzie (w temperaturze do 40°C) delikatnym detergentem (np. szare 

mydło).  

• Nie prasować. 

• Nie prać chemicznie. 

• Nie stosować wybielaczy.  

• Chronić przed wilgocią.  

• Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury.  

• Nie suszyć w suszarce bębnowej.  

• Suszyć na sucho w postaci rozłożonej, wycisnąć delikatnie przed suszeniem. 

Uwagi:  

• Przed założeniem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. 

• Przed każdym użyciem należy upewnić się czy na produkcie nie pojawiły się przetarcia szwów i 

poszczególnych elementów. 

• Stosowanie produktu niezgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji mogą poskutkować poważnymi 

powikłaniami. 

• Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty.  

• Wyrobu nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, a także po wcześniejszym 

zastosowaniu żelu lub maści rozgrzewającej.  

• Zakładanie produktu na noc jest możliwe tylko w wypadku takiego zalecenia lekarza prowadzącego. 

 



P-OWH But pooperacyjny odciążający przodostopie 

KARTA GWARANCYJNA  

Model: ………………………………………………………………………….. 

Numer Seryjny: ……………………………………………………………… 

Pieczęć punktu sprzedaży  

I czytelny podpis Sprzedawcy ………………………………………… 

1) Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej 

gwarancji na wyróbi od daty wydania wózka kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był 

refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu 

użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod 

warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w 

latach. 

2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu 

przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania 

przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.  

3) ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy 

czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu 

gwarancji. 

4) W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na 

adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano 

zakupu. 

5) Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej 

przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje 

nieodwracalną utratę gwarancji.  

6) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu 

ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, 

zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną. Gwarancją nie 

są objęte elementy podlegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, jak np., tkanina 

miękka, rzepy.  

7) Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia 

epidemiologicznego  

8) NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM 

ZAKUPU(PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU 

ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA 

PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ 

REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA 

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI 

I ŚRODKI POMOCNICZE”.  

9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii 

produktu nie będą uwzględniane. 
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